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UPPDRAGSANALYS 

Fas 2-resultat inom kort 
Första fas 2-data i december 
Bavarian Nordic förväntas presentera första fas 2-data i december på 

ABNCoV2, bolagets vaccinkandidat mot COVID-19-infektion. Fler 

datapunkter väntas i början av nästa år och vi räknar med ett beslut 

om att inleda en fas 3-studie före mitten av 2022. Med finansiering 

beviljad från danska staten och solida fas 1-data ser vi en god chans 

för att detta scenario ska infrias.  

Scenario innebär en möjlighet att lämna in ansökan för provisoriskt 

godkännande av ABNCoV2 i slutet av 2022. En lansering skulle då 

kunna ske under första halvåret 2023.  

Möjlighet till lägre dos testas i fas 2 
Bavarian Nordic presenterade i förra veckan några ändringar av 

protokollet för fas 2-studien. Bolaget har inte längre för avsikt att 

endast dokumentera dosen 100 μg i studien, utan har även lagt till en 

arm på 50 μg. En lägre dos skulle innebära förbättrad lönsamhet och 

möjligen också säkerhet, men åtgärden bör inte ha någon implikation 

för den royalty och de milstolpar som betalas till AdaptVac och 

ExpreS2ion Biotechnologies, produktens uppfinnare.  

Höjd prognos för sannolikhet, minskat antal doser  
Med tanke på att SARS-CoV2-virusets antigen är så pass välkänt och 

tack vare utformningen av fas 2-studien höjer vi vårt antagande om 

sannolikheten för att denna studie ska lyckas till 90 procent (70). Den 

aggregerade sannolikheten för ett godkännande (LOA) höjs till 60 

procent (41).  

ABNCoV2 positioneras som ett renodlat booster-vaccin, vilket gör att 

vi sänker vårt antagande för antalet doser till 450 miljoner under 

perioden 2023-27. Svårigheten att förutsäga produktens 

kommersiella potential är fortfarande betydande, men vi väljer att 

lägga vår nya prognos på en mer konservativ bas, stödd på en god 

säkerhetsprofil och ett potentiellt godkännande om ’non-inferiority’ 

jämfört med ett annat booster-vaccin i fas 3-studien.  

Motiverat värde höjs till 60 kr/aktie (55) 
ExpreS2ion Biotechnologies kan med ovanstående scenario emotse en 

stadig ström av royalty från AdaptVac från och med 2023, en fin 

plattform för ledningen att finansiera sin verksamhet. 

Bröstcancervaccinet ES2B-C001, som går mot en fas 1-studie 2023, 

kan åtminstone delvis finansieras med denna intäktsström. 

Vi höjer motiverat värde med till 60 kronor (55). Det ger god uppsida 

i det förestående nyhetsflödet från Bavarian Nordics fas 2-studie.   
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr
2019 2020 2021p 2022p

Omsättning 14 15 13 22
Rörelseres. (ebit) -18 -29 -45 -41

Nettoresultat -17 -36 -44 -45
Vinst per aktie -0,5 kr -1,1 kr -1,4 kr -1,4 kr

Utd. per aktie 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
Omsättningstillväxt 12% 7% 12% 65%

Rörelsemarginal -129% -193% -334% -186%
Likvida medel 5 107 130 85

Nyemissioner 8 133 83 0
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Investeringstes 

Fortsatt behov av booster-vaccin 
Behovet av nya vacciner för att öka effekten av de hittills godkända 

produkterna fortsätter att driva på utvecklingen av ett antal nya 

kandidater. Nyligen fick mRNA-vaccinerna från Pfizer och Moderna 

godkänd status som booster-vaccin, liksom Johnson & Johnson-

vaccinet. 

Hittills har cirka 7,6 miljarder doser administrerats över hela världen 

med de godkända vaccinerna, främst Pfizers och Modernas. Pågående 

diskussionerna mellan hälsomyndigheter tyder på att den framtida 

användningen av booster- och tilläggsvaccinationer kommer att vara 

omfattande. I vår prognos för ABNCoV2-vaccinkandidaten utgår vi 

från att 450 miljoner doser kommer att administreras under 2023-

27. Detta motsvarar en solid marknadsandel i EU-regionen, men med 

tanke på utformning av fas 3-studien (non-inferiority) är vi inte säkra 

på vilken roll ABNCoV2 kommer att spela i regioner utanför EU.  

Första data från fas 2-studien inom några veckor 
Enligt Bavarian Nordics ledning bör vi förvänta oss första data från 

fas 2-studien, med 210 försökspersoner, före årsskiftet. Det primära 

effektmåttet kommer att titta på hur antalet virus-neutraliserande 

antikroppar kommer att öka med doser på antingen 100 μg eller 50 

μg av ABNCoV2-substansen. Huvuddelen av studien kommer att 

bestå av seropositiva försökspersoner, som vaccinerats med en andra 

dos för minst 90 dagar sedan. Detta sätter sannolikt ribban högre än 

i COUGH-1-studien, den första ABNCoV2-studien.  

När fas 2-data släpps är det av stor vikt att titta närmre på 

baslinjevärden. Inklusionskriterierna i studien föreskriver att 

försökspersoner ska ha fått en sista dos, prime dose, så sent som 90 

dagar innan de får ABNCoV2. Detta kan innebära att baslinje-

värdena för neutraliserande antikroppar kommer att vara högre än 

vad som har setts i andra booster-studier, till exempel med Moderna-

vaccinet där en 19-faldig ökning av antikroppar mot Delta-varianten 

observerades efter en booster-dos.  

Nya antaganden höjer motiverat värde till 60 SEK 
Även om Bavarian Nordic gjorde några sista oväntade förändringar i 

planen för den pågående ABNCoV2-studien, tror vi att de potenta 

immunsvar mot SARS-CoV2-antigenet som ses i COUGH-1 kommer 

att upprepas i de resultat för i fas 2 som börjar presenteras inom kort. 

Det bör ge goda förutsättningar att starta en fas 3-studie nästa år.  

I vårt uppdaterade scenario för sannolikheten för ett godkännande för 

COVID-19-vaccinet, tillsammans med en sänkning av prognosen för 

upphandlade doser, ger motiverat värde för ExpreS2ion 

Biotechnologies på 60 kr/aktie, 5 kr högre än i senaste rapporten.   
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Bavarian ändrar i fas 2-protokoll 
Bavarian Nordic har rivstartat fas 2-studien av ABNCoV2-vaccinet 

med full rekrytering i en av tre studiearmar, som studien består av. 

Den ursprungliga designen av studien har dock ändrats för att 

inkludera ytterligare en dos, 50 μg, utöver 100 μg, som ursprungligen 

presenterades som den enda dosen i studien.  

ABNCoV2 köptes in i juni förra året av Bavarian Nordic från den 

danska vaccinutvecklaren AdaptVac. Substansen togs fram av ett 

konsortium, PREVENT-nCoV, som bland annat inkluderar 

ExpreS2ion Biotechnologies. ExpreS2ion Biotechnologies äger 34 

procent av aktierna i AdaptVac. 

Fas 2-studien startades i augusti i år och genomförs vid två tyska 

kliniker. Den består av 210 försökspersoner, varav de flesta är 

seropositiva, dvs. med antikroppar mot SARS-COV2-antigenet. En 

period på 90 dagar skiljer booster-dosen (single shot) från den 

senaste tidigare vaccinationen med ett godkänt COVID-19-vaccin. 

Resultat för den högsta dosen, 100 μg, förväntas redan i december.  

Design för ABNCoV2 fas 2-studie 

Källa: Bavarian Nordic Q3-presentation 

Bavarian Nordic meddelade i augusti att bolaget skulle testa en dos i 

fas 2-studien, 100 μg, en dos som låg ovanför det intervall om 6-70 μg 

som testats i COUGH-1. Beslutet var möjligen förhastat och nyligen 

lade bolaget till en andra dos till studien, ett single-shot 50 μg.  

Beslutet kom efter att PREVENT-nCoV konsortiet nyligen släppt 

slutresultat från COUGH-1-studien, där de högsta doserna inte 

visade på ytterligare klinisk effekt. Bavarians fas 2-studien ändrades 

och kommer att utöka gruppen friska frivilliga med viss befintlig 

immunitet till totalt 180 (tidigare 150 försökspersoner), varav 90 

försökspersoner kommer att få 100 μg ABNCoV2 och ytterligare 90 

försökspersoner kommer att få 50 μg, för att ta reda på den optimala 

dosen för att öka de befintliga nivåerna av SARS-CoV-2 

neutraliserande antikroppar inför en fas 3-studie. Både doserna 50 

och 100 μg saknar adjuvans, medan doser upp till och med 25 μg har 

testats med adjuvans. 

Möjligheter med sänkt dos 
Bavarian Nordics beslut att ändra dosplanen i fas 2 är baseras på de 

senaste resultaten från COUGH-1-studien (se nedan). Data antyder 

något överraskande att lägre dos bibehåller optimal effekt, vilket 

framför allt kan leda till minskade tillverkningskostnader. En lägre 
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dos kan också ge en bättre säkerhetsprofil, även om säkerheten hittills 

inte har varit ett problem med ABNCoV2.  

Data från de två omgjorda studiearmarna, en spruta 50 μg och 30 

seronegativa friska frivilliga på två doser av 100 μg, kommer att 

presenteras under första kvartalet nästa år, alltså vid en senare 

tidpunkt än de seropositiva försökspersonerna som får en spruta 100 

μg. Efter att detta dataset är tillgängligt kan Bavarian Nordic skrida 

till verket och välja sin slutliga dos till fas 3.  

God chans starta fas 3 2022 
Bavarian Nordic räknar med att inleda fas 3-studien med ABNCoV2 

under första halvåret 2022. Vi antar att detta kommer närmare 

mitten av året eftersom företaget måste invänta hela datasetet innan 

det fattar beslut om fas 3-dos. Redan i slutet av 2022 räknar 

ledningen med att ha topline-resultat färdiga och inleda en rullande 

inlämning åtminstone till europeiska myndigheter, vilket potentiellt 

gör det möjligt att börja sälja vaccinet under första halvåret 2023.  

Detta scenario ser snävt ut men stöds utfallet för den franska 

vaccinutvecklaren Valneva, som nyligen presenterade fas 3-data för 

sitt COVID-19-vaccin VLA2001. Till skillnad från ABNCoV2 

dokumenterades VLA2001 inte som ett booster-vaccin, utan som ett 

grundvaccin mot COVID-19. 

Valneva startade en fas 3-studie med 4 000 patienter i april i år, 

meddelade full rekrytering i början av juni och presenterade topline i 

oktober. En rullande inlämning hade inletts hos Storbritanniens 

läkemedels- och hälsovårdsmyndighet (MHRA), men senare sade UK 

National Health Services upp sitt avtal med Valneva om att köpa de 

första 100 miljoner doserna. 

I stället resulterade resultaten för VAL2001 i att ett avtal tecknades 

med Europeiska kommissionen, som åtar sig att köpa minst 60 

miljoner doser under 2022–23, varav 27 miljoner under 2022. 

VAL2001 är baserat på inaktiverat virus och liknar AstraZeneca-

vaccinet snarare än den protein-rekombinanta ABNCoV2 från 

Adaptvac och ExpreS2ion Biotechnologies.  

Regulatoriska kontakter med EMA 
Bavarian Nordic för redan diskussioner om utformningen av fas 3-

studien med det europeiska läkemedelsverket, EMA, och olika 

nationella läkemedelstillsynsmyndigheter. I ett senare skede kommer 

företaget också att interagera med FDA, den amerikanska 

läkemedelsmyndigheten.  

Ledningen planerar för en fas 3-studien med ’non-inferiority’-design, 

alltså en utfall som bevisar att ABNCoV2 är lika effektivt för att 

generera antikroppar mot viruset som ett av de godkända vaccinen, 

sannolikt Pfizers Comirnaty. Detta betyder att Bavarian Nordic inte 

kan hävda överlägsenhet mot jämförelsen, vilket trots allt inte är 

någon överraskning för oss, eftersom styrkan i effekt för nuvarande 
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vacciner närmar sig immunisering hos +95 procent av 

försökspersonerna.  

Novavax-produkten NVX-CoV2373, som ännu inte är godkänd för 

allmän COVID-19-vaccination, visade nyligen 89,7 procent 

vaccinationseffektivitet i sin fas 3-studie, som bestod av en blandning 

av olika virusstammar, såsom alfa, beta och delta. NVX-CoV2373 är 

en proteinbaserad vaccinkandidat som konstruerats utifrån den 

genetiska sekvensen av den första stammen av SARS-CoV2. Det är det 

sena vaccin som är mest strukturellt besläktat med Bavarian Nordics 

ABNCoV2. 

Utfall för godkända booster-vacciner 
Nyligen godkändes Pfizer-vaccinet Comirnaty som booster för 

individer som hade vaccinerats med två doser 6-8 månader tidigare. 

Godkännandet gäller för 65 år och äldre, för yngre personer mellan 

18-64 år med hög risk att utveckla svår COVID-19 och de som löper 

ökad risk för COVID-19 på grund av yrkesmässiga förhållanden. 

Moderna-vaccinet har följt efter och nyligen publicerade bolaget data 

från en booster-studie. Serologiska svar observerades hos nästan 99% 

av dem som fick en booster-spruta på 50 μg efter en tidigare 

primärvaccinering med två doser. För Delta-varianten var de 

neutraliserande antikroppsnivåerna vid studiestart 42 och ökade till 

800 på dag 28 efter en booster-spruta, en 19-faldig ökning. 

Stark återneutralisering med Moderna 50 μg boost  

 

Källa: Chu, L., et al. (2021).  Immunminnessvar efter boosterinjektion av mRNA-1273 

Tabellen ovan visar neutraliserande titrar i den totala populationen 

av 171 försökspersoner som gick booster-dosen 50 μg. Dessa resultat 

lämnades senare till tillsynsmyndigheter och fick ett provisoriskt 

godkännande i USA.  
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Stark effektsignal i COUGH-1 
ExpreS2ion Biotechnologies presenterade nyligen fullständiga data på 

effekt och säkerhet i COUGH-1-studien, den första studien på 

människa med vaccinkandidaten ABNCoV2. Fyrtiofem friska 

frivilliga i åldrar upp till 65 år behandlades vid Radboud University 

Medical Centre i Nederländerna med två doser av sex olika styrkor (6-

70 μg) av ABNCoV2. Doser upp till 25 μg kombinerades med adjuvans 

medan de två högsta doserna, 50 och 70 μg, inte inkluderade 

adjuvans. 

Överraskande nog gav de icke-adjuvanta doserna, 50 och 70 μg, ingen 

ytterligare klinisk fördel jämfört med den adjuvanta dosen på 25 μg. 

Som nämnts ledde denna platå av immunsvaret till att Bavarian 

Nordic ändrade sitt protokoll i den pågående fas 2-studien så att den 

även omfattade dosen 50 μg, en åtgärd som bör ha orsakat en mindre 

försening av studien. Primärt effektmått i COUGH-1 var undersöka 

substansens säkerhet, eller reaktogenicitet. Ingen av doserna i 

studien orsakade allvarliga biverkningar (grad 3 eller 4) hos 

försöksindividerna och därför kan sägas att resultatet var positivt. 

Utplanande effekt vid vaccination med ABNCoV2  

Källa: Bavarian Nordic Q3-presentation 

 
ABNCoV2 överträffade mänskligt immunförsvar 
Som tidigare rapporterats visade konsortiet bakom studien att 

koncentrationen av antikroppar i ABNCoV2-exponerat blod var 12 

gånger högre än den koncentration som sågs hos en kontrollgrupp av 

blod från konvalescenta, tillfrisknade, COVID-patienter. Dessa 

kontrollprover kan bestå av en blandning av ovaccinerade och 

vaccinerade, men kan också variera mellan symtomatiska, 

asymtomatiska eller inlagda individer, vilket gör jämförelser med 

andra prövningar mycket svåra. Pfizer och Moderna har citerat 3 till 

4 gånger högre neutraliserande effekt av deras kommersiellt 

tillgängliga styrkor jämfört med blod från tillfrisknade individer. 

Detta surrogatmått, PRNT50, anses ge god vägledning om hypotetisk 
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vaccinationseffekt i en fas 3-studie. Fas 3-studier från Pfizer och 

Moderna har visat sig medföra en vaccinationsgrad på 90-95 procent 

vid grundvaccination med två sprutor (förebyggande av COVID-19). 

Kommersiell potential för boostervaccin 
I vårt första scenario för ABNCoV2 antog vi att slutprodukten skulle 

godkännas för grundvaccination, men nu står det klart att Bavarian 

Nordic följer en strategi för att nå ett godkännande som booster-

vaccin. Baserat på utformningen av fas 2-studien antar vi att 

användningen av ABNCoV2 kommer att begränsas till booster-

användning.  

Vi tror att vårt ursprungliga scenario med 650 miljoner sålda doser 

under perioden 2023-27 är optimistiskt. Vi sänker vår uppskattning 

för perioden till 450 miljoner sålda doser som booster till andra 

godkända COVID-19-vacciner. När det gäller prissättningen behåller 

vi ett pris per dos på 20-21 euro, något över Pfizers listpris i EU, vilket 

vi uppfattar är 19,5 euro per dos. Detta prisantagande är enligt vår 

mening inte defensivt, eftersom andra vacciner är prissatta under 

premiumnivåen för Moderna och Pfizer.  

Chansen för godkännande ökar  
Bavarian Nordic meddelar att man kommer att kapitalisera sina 

kostnader för utveckling av ABNCoV2, alltså inte resultatföra 

kostnaderna över resultaträkningen. Detta redovisningssätt är 

ovanligt inom läkemedelsindustrin, men Bavarian Nordic drar 

slutsatsen att "möjligheten att utveckla ett slutligt vaccin och få 

regulatoriskt godkännande anses högst sannolikt, eftersom 

utvecklingen av andra COVID-19-vaccin, baserade på samma 

antigen, har varit framgångsrik. " 

Vi höjer vårt antagande om sannolikhet för godkännande till 60 

procent från tidigare 41 procent. Vi har satt en 90-procentig chans att 

den nuvarande fas 2-studien är positiv, innebärande att den ger sådan 

information att beslut tas om att inleda en registreringsgrundande fas 

3-studie nästa år.  

Det danska finansieringsavtalet 
I augusti ingick Bavarian Nordic ett finansieringsavtal värt upp till 

800 miljoner danska kronor med det danska hälsoministeriet för att 

stödja slutförandet av utvecklingen av ABNCoV2. Avtalet omfattade 

en förskottsbetalning på 80 miljoner danska kronor i oktober, utöver 

betalningar på upp till 720 miljoner danska kronor. De ytterligare 

betalningarna är beroende av att ett antal fördefinierade milstolpar 

nåtts, bland annat slutförandet av den pågående fas 2-studien, 

milstolpar i fas 3 och milstolpar relaterade till uppskalning av 

tillverkning för klinisk och kommersiell produktion av vaccinet. 
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Allt stöd kan komma att återkrävas, dock endast efter det att 

Europeiska kommissionen har beviljat vaccinkandidaten ett 

godkännande. Återbetalning kan ske i form av leverans av 

vaccindoser och som royaltybetalningar på försäljningen av vaccinet 

till andra kunder. Royaltybetalningar till danska staten utlöses endast 

när försäljningen når en viss volym. Det danska hälsoministeriet kan 

också ha rätt till en ytterligare, begränsad royaltybetalning om 

försäljningen når utöver ett visst tröskelvärde. 

Vi är ändå förvånade över finansieringens storlek, som enligt vår 

mening är sparsam för att vara en fas 3-finansiering i ett nytt vaccin, 

som också omfattar investeringar i tillverkningskapacitet. Beloppet 

kan tyda på en fas 3-studie på färre än 5 000 patienter, vilket återstår 

att bekräfta av Bavarian Nordic. Hittills har Bavarian Nordic betalat 

en förskottsbetalning till AdaptVac på 30 miljoner danska kronor 

redan förra sommaren när licens- och samarbetsavtalet tecknades. 

Bolaget har också kapitaliserat utvecklingskostnader på 19 miljoner 

danska kronor för den pågående fas 2-studien.   

Helägt vaccin i preklinisk fas 
Värderingen av ExpreS2ion Biotechnologies har kommit att utvecklas 

till att nära nog endast präglas av COVID 19-vaccinet. Men bolagets 

helägda bröstcancervaccin ES2B-C001 är en framtida drivkraft för 

värderingen av bolaget i takt med att kandidaten närmar sig kliniskt 

stadium.  

I februari 2021 tecknade ExpreS2ion ett slutligt licensavtal med 

AdaptVac där man tar över alla rättigheter till ES2B-C001, som 

ursprungligen togs fram av AdaptVac.  

Prekliniska studier inleddes under andra kvartalet och proof-of-

concept-data från djurstudier förväntas presenteras inom kort. 

Bolaget räknar med att lämna in en ansökan om klinisk prövning 

under andra halvåret nästa år för att starta en klinisk prövning 2023.  
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Finansiell diskussion och värdering 
Efter den senaste presentationen av data på vaccinkandidaten 

ABNCoV2 och Bavarian Nordics fas 2-studie höjer vi sannolikheten 

för godkännande (LOA) till 60 procent, inklusive 90 procents 

sannolikhet för att den pågående fas 2-studien kommer att lyckas och 

bereda väg för en fas 3-studie halvvägs in i nästa år. Vårt tidigare 

antagande om en lansering i början av 2023 kan dock visa sig vara 

några månader för optimistiskt.  

Det är fortfarande inte helt klart om Bavarian Nordic kommer att 

satsa på ett provisoriskt godkännande, som andra vaccinutvecklare 

har gjort hittills, eller om den rullande ansökan ska ligga till grund för 

ett slutligt godkännande, som i så fall kan skjuta en lansering 

ytterligare några månader.  

Givet vårt scenario för en ökad chans till godkännande för ABNCoV2 

och färre sålda doser höjer vi vårt verkliga värde till 60 (55) SEK.  

Summan av delvärderingen av ExpreS2ion Biotech 

Analysguidens prognoser  

Diskonterad efter skatt och med en LOA om 60 procent slutar 

värderingen av AdaptVac, som ExpreS2ion äger till 34 procent, på 2,6 

miljarder svenska kronor eller 28 kronor per ExpreS2ion-aktie. I 

denna värdering av AdaptVac har vi endast inkluderat den potentiella 

kassahögen från ABNCoV2, men inte satt ett värde på AdaptVacs 

teknikplattform. Vi inkluderar två olika komponenter i framtida 

intäktsströmmar från ABNCoV2: 

1. Den låga ensiffriga royaltyn (uppskattad till 1,1 procent) och 

milstolpar till ExpreS2ion på försäljning av ABNCoV2-vaccin,  

2. Det 34-procentsinnehavet i AdaptVac, som kan realiseras på 

olika sätt, till exempel via utdelning eller en 

börsintroduktion.  

I tabellen nedan visar vi att ExpreS2ions royalties per aktie från 

Bavarian Nordics försäljning av vaccinet kan komma att uppgå till 34 

kronor per aktie i ett avriskat scenario. Riskjusterad och efter skatt 

sjunker utfallet till 17 kronor/aktie. Till detta värde ska läggas 

ExpreS2ions andel i AdaptVacs potentiella kassa om 28 kr/aktie. Om 

Projekt-
värde 
(Mkr)

Värde 
per 

aktie 
(SEK)

Total 
försälj-

ning 
(MEUR) LOA* WACC

Andel 
av 

NPV

ES2B-C001 339 10,8 1 171 10% 14% 100%
Royalty, ABNCoV2 448 14,3 9 452 60% 9% 100% 11% från Adaptvac 
Adaptvac-innehav 871 27,8 60% 9% 34% utdelas 2025
Plattform 80 2,6 1,8 100% 7% 100% av intäkterna
Malaria-projekt 110 3,5 175 21% 14% 10% av konsortiet
Indigo (influenza) 30 0,6 952 5% 12% 8% av konsortiet
Summering 1 878 60 Antal aktier utspätt, utgången 2021, mln 31,3
*) Likelihood of approval
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ABNCoV2 säljer i nivå med vårt scenario kommer AdaptVac att 

förvandlas till en stor kassa med milstolpar och royalties från 

Bavarian Nordic. 

ExpreS2ions direkta intäkter från ABNCoV2 

 

Analysguidens prognoser, antaganden om en procents prisinflation  

I vårt huvudscenario förväntar vi oss att ExpreS2ion får 1,1 procent 

av den totala nettoomsättningen i royalty. För AdaptVacs del tror vi 

att royalty sträcker sig mellan 7-13 procent. AdaptVacs avtal med 

Bavarian omfattar milstolpar på upp till 136 miljoner euro, men 

endast 2 miljoner euro av dessa levereras ner till ExpreS2ion i vår 

modell. 

ExpreS2ion innehar 34 procent av ägandet i AdaptVac. Resten av 

aktierna kontrolleras av majoritetsägaren, danska NextGen Vaccines 

ApS. NextGen är en spin-out från Köpenhamns institut för 

immunologi och molekylärbiologi, som kontrolleras av en handfull 

forskare vid denna institution.  

  

Svagt 
scenario

Huvud-
scenario

Starkt 
scenario

Total försäljning , EURm 5 000 9 452 15 000 456 mln doser i huvudscenario
EUR per dos 21 21 21 Vårt antagande
Adaptvacs royalty av Bavarian 7% 10% 13% Ensiffrig stigande till tvåsiffrig sats
Expres2ions royalty av Adaptvac 11% 11% 11% Tvåsiffrig sats av Adaptvac
motsvarande royalty av Bavarian 0,8% 1,1% 1,4%
Expres2ions intäkter, EURm 39 104 215 Under perioden 2023-2027

i SEKm 389 1 050 2 166
Milstole från Adaptvac, SEKm 20 20 20 2 EURm under 2021-22
Expres2ions totala intäkter 409 1 070 2 186
SEK/aktie 13,1 34,2 69,8
Tax rate 18% 18% 18% Förutsätter full beskattning
Sannolikhet godkännande (LOA) 60% 60% 60% 100 % fas 1, 45 % fas 2/3
Riskjusterat efter skatt, SEK/aktie 6,4 16,8 34,3 Ej NPV-beräknat, se SOTP

Kommentar
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Antaganden vid nuvärdesberäkning av ExpreS2ion  

 

  

MSEK 2019 2020 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 2026p 2027p 2030p

Totala intäkter 13,8 15,3 13,4 22,0 407,7 280,8 203,7 16,8 17,6 17,6
varav PREVENT-nCoV 0 5 10 58 268 120 105 53
varav AV001 331 -2 68 -2 95 85
varav plattform 14 11 5 12 19 15 16 17 18 18

EBIT -18,1 -28,7 -44,6 -40,9 349,8 236,9 173,8 4,2 5,3

Likvida medel 5 107 130 85 432 668 841

ABNCoV2 2020 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 2026p 2027p 2030p
Försäljning, MEUR 0 0 1 236 4 036 1 801 1 575 803

EUR/dose 20 20 21 21 21 21
Antal doser, mln Totalt 456 0 61 196 87 75 38
Expres2ions milstolpar, MEUR 1 1

Royalty, MEUR 0 10 44 20 17 9
motsvarande royalty #DIV/0! 0,8% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%

Expres2ions intäkter (MSEK) 10 10 96 448 200 175 89

Risk-justering 1,00 0,90 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Risk-justerade intäkter, nuvärde (MSEK) 0,0 57,5 268,4 119,8 104,7 53,4

WACC 9%
Nuvärde AV001, MSEK 448
Nuvärde per aktie, SEK 14,3
Sannolikhet för godkännande 60%

AV001 - MSEK 2020 2021p 2022p Licens 2024p 2025p 2026p Lansering 2030p
Kostnader, prekliniska/kliniska studier -7 -36 -24 -20 -14 0 -50 0 -75

varav milstolpe till Adaptvac -3,5 -3,5 -3,5 0 -14 0 -50 0 -75

Försäljning, MEUR 147 921
Totala milstoplpar, licensavtal 975 MEUR 75 0 100 0 200 200

Royalty 10% 15 92

Totala intäkter (MSEK) 765 -14 1 020 -50 998 2 904
Risk-justering 1,00 0,75 0,56 0,56 0,23 0,11 0,10 0,10 0,10
Risk-justerade intäkter, nuvärde (MSEK) 331 -2 68 -2 95 85

WACC 14%
Nuvärde AV001, MSEK 339
Nuvärde per aktie, SEK 10,8
Sannolikhet för godkännande 10%
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Adaptvacs teknologi i sammandrag 
Vi uppfattar ABNCoV2 som en produkt av två olika 

teknologiplattformar: ExpreS2ions rekombinanta proteindels-teknik 

för att framställa ett antigen i kombination med AdaptVacs plattform 

för att skapa en virusliknande kapsel (Virus Like Particle) som bärare 

av antigen. Denna kapsel-liknande partikel är belagd med 60–80 

rekombinanta receptor bindande domän-fragmentet och injiceras 

med två på varandra följande doser, en första primer och en andra 

booster. I den pågående COUGH-1 har även ett traditionellt adjuvans 

inkluderats, MF59.  

Efter injicering av ABNCoV-2 i möss testades för antikroppar mot 

RBD-domänen på SARS-CoV2. Forskarna visade att RBD-proteiner 

limmade till cVLP hade en 3–4-faldig högre immunogenicitet jämfört 

med lösliga RBD-proteiner injicerade utan att monteras på en VLP, 

ett starkt prekliniskt argument för tekniken bakom ABNCoV2-

vaccinet.  

Schematisk figur av ABNCoV2 och teknologiplattform  

 

Källa: Bolagets presentation 

Möjliga fördelar för ABNCoV2 
ABNCoV-2 har potential att bli ett mycket potent vaccin mot COVID-

19. Avläsningarna från prekliniska djurdata tyder på en likvärdig eller 

starkare aktivitet av neutraliserande antikroppar efter två doser 

jämfört med de flesta andra publicerade prekliniska djurdata, även 

från godkända COVID-19-vacciner, såsom Pfizer-BioNTechs, 

Modernas och AstraZeneca-Oxfords vacciner.   

Prekliniska studier på möss öppnar för en möjlighet till endos-

behandling, även om de kliniska studierna nu testar upprepade doser. 

Det spekuleras också att kapsel-baserad antigen-display inducerar 
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mer långlivade T-celler i blodplasma, vilket potentiellt ger immunitet 

i årtionden, som exempelvis har observerats med HPV-vaccin, 

baserade på en VLP-konstruktion. Detta skulle kunna vara en 

differentierande faktor till andra rekombinanta proteiner, som 

riskerar att inte framkalla samma långvariga svar från T-celler. 

Ytterligare en potentiell fördel med den teknik som används av 

AdaptVac och ExpreS2ion är att det kan vara relativt enkelt att ersätta 

nuvarande RBD-antigen om SARS-CoV-2-viruset skulle förvärva 

mutationer i RBD-domänen och därigenom minska effekten hos 

befintligt vaccin. En annan fördel som nämns av författarna till 

Nature-artikeln i fjol är att vaccinet inte innehåller något 

virusmaterial och därför inte kan infektera eller replikera i den 

mänskliga cellen. 

Sammanfattning av potentiella fördelar 
 

1. Potent immunogenicitet genom neutraliserande antikroppar, 

även mot de nya SARS-varianterna beta och delta,  

2. Inget genetiskt innehåll i vaccinet kan öka säkerhet. 

3. Långvarigt immunsvar från VLP-kapseln,  

4. Stabil förvaring i rumstemperatur, lätt att hantera  
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Disclaimer 
Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att 

investera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks 

i analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad 

Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med 

Aktiespararna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt 

intresse avseende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har 

rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet 

och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som 

orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. 

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar 

och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. 

Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och 

kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en 

indikation för framtida avkastning. 

Analytikern Sten Westerberg äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 
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